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SENTENÇA

Processo nº: 1000013-35.2019.8.26.0545

Classe - Assunto Procedimento Comum Cível - Fornecimento de Medicamentos

Requerente: Elisa Françoíses Pereira

Requerido: Prefeitura Municipal de Bragança Paulista e outro

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). André Gonçalves Souza

Vistos.

Elisa Francoises Pereira ajuizou ação de obrigação de fazer ou de 

entrega de coisa certa de medicamento cumulada com pedido de tutela antecipada em caráter 

liminar em face do Estado de São Paulo e do Município de Bragança Paulista, alegando em 

síntese que é portadora de nanismo primordial microencefálico osteodisplástico tipo 1, retardo 

do desenvolvimento neuro psicomotor, doença renal crônica classe V diálitica e cistinose. Ajuizou 

a presente ação para compeli-los a entregar os medicamentos denominados: Eritropoetina 1000 

UI 1x/semana; Levotiroxina 50 mcg; Carbonato de Cálcio 1 g no almoço e 500 mg no leite; 

Noripurum 75 mg/dia; Vitamina C 5 gotas; Colecalciferol 6 gotas 1200 UI; Cefalexina 1,5 ml 

1x/dia; Atenolol 6,25 mg de 12/12h; Losartan 36,25 mg de 12/12h; Amlodipina 2,5 mg/dia; 

Hidralazina 6,25 mg de 12/12h; Calcitriol 025 mcg 1 cp 3x/semana; Ranitidina 1ml 2x/dia; 

Budesonida nasal 32 mcg 2x/dia; Protovit 24 gotas/dia; Furosemide 10 mg 1x/dia; Lactulona 12 

mL/dia; Poliestireno sulfonato de cálcio; Mupirocina no ósteo; CISTEAMINA (50 MG), 300 

CPS/MÊS; CISTEAMINA (COLÍRIO 0,5%) 10 frascos/mês; PEDIASURE 200 ML VO (chocolate) 2 

vezes ao dia; NAN 1 200 ML VO (chocolate) 2 vezes ao dia, excetuando-se ao corréu Município 

apenas os medicamentos de alto custos, quais sejam, o fornecimento de Eritropetina 1000 UI 

1x/semana e o Calcitriol 0,25 mcg 1cp 3x/semana, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00.

A tutela de urgência foi concedida para fornecimento a autora 
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dos medicamentos, sob pena de multa diária de R$ 500,00. 

O Município de Bragança Paulista manifestou-se às fls. 122/125 

solicitando a reconsideração da decisão de fls. 110/11, para que seja excluída a obrigação de 

fornecimento dos medicamentos que são de alto custo.

A obrigação de fornecimento dos medicamentos eritropoetina 

100 UI e calcitrol 0,25 mcg  foi afastada  em relação ao município de Bragança Paulista, por serem 

medicamentos de alto custo, conforme decisão de fls. 129.

Posteriormente foi revista a decisão de fls. 129, determinando-se 

que o Município de Bragança Paulista cumpra a tutela de urgência concidida e forneça os 

medicamentos em 05 dias. 

O Município de Bragança Paulista ofereceu contestação às fls. 

149/172. No mérito, afirma que dos medicamentos solicitados, os itena levotiroxina 50 mcg, 

carbonato de cálcio 500 mg, cefalexina susp, amlodipina 5mg e budesonida nasal 32 mcg são 

padronizados através da Remune (relação municipal de medicamentos) e estão disponíveis para 

retirada pela autora nas unidades de sáude. Informou que o medicamento renitidina suspensão 

está em falta o mercado e os medicamentos cisteamina 50 mg e cisteamina colírio 0,5%, além de 

não estarem padronizados pela portaria GM/MS 3733, é de difícil aquisição no mercado pois se 

tratam de medicamentos importados. Em preliminar arguiu que, nos termos do Recurso Especial 

1657156/RJ, o E. Superior Tribunal de Justiça disciplinou a obrigação do SUS em fornecer 

medicamentos que não estejam incorporados pelo SUS, e ainda, em recente decisão do E. TJSP 

em que foi suspensa a obrigação do Município de fornecimento de medicamentos de alto custo. 

No mérito, argumentou que, tendo em vista a divisão expressa de responsabilidade entre os 

entes, foi  reservado aos municípios a obrigação de disponibilização de medicamentos básicos. 

Requereu, em caso de parcial procedência, o deferimento do pedido de fornecimento de 

medicamento genérico e, que a autora seja obrigada a apresentar prescrição médica periódica 

objetivando provar a necessidade do tratamento médico objeto do processo.

Às fls. 186/188 o Município de Bragança Paulista informa que o 
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pregão para compra dos medicamentos cisteamina 50 mg cp e Cisteamina colírio 0,5% restou 

deserta. 

A Fazenda contestou a ação. Arguiu, em preliminar, falta de 

interesse de agir do autor, visto que os medicamentos se encontram padronizados pelo SUS para 

o tratamento de anemia em pacientes com isuficiência renal (portaria MS 365-2017), para 

imunosssupressão no transplante de medula ou pâncreas (portaria n. 84-2018). Informa que o 

medicamento calcitrol é fornecido pelo SUS para tratamento do hipoparatireoidismo (portaria 

SAS-MS 450-2016), osteoporose (Portaria 451-2014), Raquitismo e osteomalácia (Portaria de 29 

de abril de 2016), Distúrbio mineral ósseo na doença renal crônica (portaria 801-2017). Portanto, 

como os referidos medicamento são fornecidos pelo SUS, indica a ausência de interesse de agir 

da parte autora na propositura da ação. No mérito,  aduziu que o tratamento pleiteado pelo 

autor é fornecido pelo SUS e que condenar o Estado de São Paulo a fornecer remédios, é 

substituir a ação da Administração Pública atuando em seu lugar, transformando o Poder 

Judiciário em órgão cogestor dos recursos destinados à saúde pública. Pediu a improcedência da 

ação. No que diz respeito ao medicamento Cisteamina, afirma que não possui registro na ANVISA, 

para o fim de ser comercializado no Brasil, não sendo possível a concessão liminar para o seu 

fornecimento, sem a comprovação de sua eficácia em território nacional. 

Houve réplica.

Por decisão de fls. 298 foi determinado ao Município e à Fazenda 

do Estado que forneçam à autora os medicamentos Cisteamina 50 mg e cisteamina colírio 0,5% 

no prazo de 10 dias, improrrogáveis, sob na de sequestro de valores correspondentes aos 

medicamento, e, automento da multa diária para R$ 5.000,00 por não cumprimento da 

obrigação, limitada a 30 (trinta) dias, contados a partir do descumprimento da obrigação.

O Município de Bragança Paulista às fls. 304, informou que não foi 

possível a compra direta emergencial devido ao alto valor dos medicamentos, requerendo a 

revogação da decisão que fixou a multa pelo não cumprimento da obrigação.

A Fazenda do Estado de São Paulo manifestou-se  às fls. 313/314, 
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requerendo seja autorizado o depósito pela DRS-7 dos valores para a aquisição dos 

medicamentos pela autora. Requereu fosse a autora intimada para apresentar o orçamento para 

o depósito do valor.

Foi deferido efeito suspensivo parcial ao Agravo de Instrumento 

interposto pela Fazenda do Estado de São Paulo, minorando a multa diária para um mil reais e 

vedando o sequestro de verba pública (fls. 317/320).

Deferida a expedição de ofícios para informações sobre cotação 

de preços para a aquisição dos  medicamentos Cisteamina 50 mg e Cisteamina colírio 0,5%, 

sobreveio o ofício de fls. 344/345. O Estado de São Paulo foi intimado para a aquisição direta dos 

medicamentos, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa (fls. 354).

Às fls. 369/370 a autora vem informar que foi fornecido pelo 

Estado de São Paulo a Cisteamina 0,5% colírio, mas ainda não houve a aquisição da cisteamina 50 

mg comprimidos.  

O Ministério Público manifestou-se às fls. 375/376.

É o relatório. 

Fundamento e decido.

Preliminar. A autora não comprovou documentalmente que 

houve a recusa na dispensação dos medicamentos solicitados na inicial, todavia, na petição inicial 

narra que a recusa se deu de forma verbal. Não é crível que tenha ajuizado ação, sem que não 

tivesse tentado na esfera administrativa resolver seu problema. Em sede de réplica, a autora 

informa que, mesmo após a decisão judicial, não houve a entrega dos medicamentos (pág. 

281/289). Comprovado está seu interesse processual. 

Mérito. A Constituição Federal, no artigo 196, expõe que a saúde 

é direito de todos e dever do Estado e a prevenção e repressão das doenças humanas ocorrerão 
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num sistema hierarquizado e unificado, de modo a trazer maior eficiência à atividade estatal. 

Se é certo que ao Poder Judiciário não é dada função de gerir os 

recursos públicos, não menos verdadeiro é que a ele é conferido o poder de tornar efetivo o 

direito à assistência integral à saúde, dispondo dos meios necessários e coercitivos para fazer 

valer sua observância pela administração pública.

O relatório médico  de fls. 24/26 e prescrição de fls. 27/32, 

produzidos pelo médico que assiste a autora, indicam a espécie de moléstia que a aflige e 

discriminam os mecanismos destinados ao combate ou à suavização dela. Assim, é direito da 

autora o recebimento dos medicamentos arrolados na prescrição médica, para que possa 

combater a doença de que é portadora. 

Ademais, a própria ré informa que alguns dos medicamentos 

postulados encontram-se padronizados pelo SUS. 

O direito à saúde configura direito subjetivo a que corresponde o 

dever do Estado, tratando-se de política pública a ser empreendida.

Este é o enfoque apresentado por José Afonso da Silva 

(Comentário Contextual à Constituição, 8. ed., São Paulo: Malheiros, 2012, p. 781/782):

A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o 

Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. 

Os conservadores criticam o texto constitucional, sob o argumento 

de que é impossível um direito à saúde, porque não haveria como 

dar saúde, já que essa é uma questão fisiológica, que foge ao 

arbítrio do Poder Público. Esse modo d encarar o direito à saúde 

chega a ser mesquinho e parco de sensibilidade. Gomes Canotilho 

e Vital Moreira colocaram bem a questão, pois, como ocorre com 

os direitos sociais em geral, o direito à saúde comporta duas 
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vertentes, conforme anotam: “uma de natureza negativa, que 

consiste no direito a exigir do Estado (ou de terceiros) que se 

abstenham de que acto que prejudique a saúde; outra, de 

natureza positiva, que significa o direito às medidas e prestações 

estaduais visando a prevenção das doenças e o tratamento 

delas”. Como se viu do enunciado do art. 196  e se confirmará 

com a leitura dos arts. 198 a 200 - , trata-se de um direito positivo 

“que exige prestações de Estado e que impõe aos entes públicos a 

realização de determinadas tarefas (...), de cujo cumprimento 

depende a própria realização do direito, e do qual decorre um 

especial direito subjetivo de conteúdo duplo: por um lado, pelo 

não-cumprimento das tarefas estatais para sua satisfação, dá 

cabimento à ação de inconstitucionalidade por omissão (arts. 102, 

I, “a” e 103, § 2º); e, por outro lado, seu não-atendimento, in 

concreto, por falta de regulamentação, pode abrir pressupostos 

para a impetração do mandado de injunção (art. 5º, LXXI), apesar 

de o STF continuar a entender que o mandado de injunção não 

tem a função de regulação concreta do direito reclamado.

A divisão de atribuições dada pela Lei nº 8.080/90, norma que 

constituiu o Sistema Único de Saúde (SUS), não exime os entes federativos de suas 

responsabilidades garantidas pela Constituição Federal. 

O Egrégio Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou a respeito 

do tema: 

"O funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS é de 

responsabilidade solidária da União, Estados-membros e Municípios, de modo que, qualquer 

dessas entidades têm legitimidade 'ad causam' para figurar no pólo passivo de demanda que 

objetiva a garantia do acesso à medicação para pessoas desprovidas de recursos financeiros." 

(REsp n° 771.537/RJ, Rei. Min. Eliana Calmon, j. 15.09.2005). 

Não é possível se admitir num Estado Democrático de Direito, 
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como o nosso, o condicionamento do fornecimento de medicamentos às pessoas com doença 

crônicas, com má formação congênita do cérebro "microcefalia" de caráter irreversível, ao 

cumprimento de etapa burocrática de inclusão na lista dos chamados "excepcionais", pelo 

Ministério da Saúde, e sua disponibilidade para distribuição somente após estarem padronizados. 

E não se pode olvidar que a listagem do SUS deve sempre ser 

ampliada, diante do avanço científico. Restringir o fornecimento aos medicamentos que já 

constam dela poderá favorecer sua estagnação, em prejuízo da saúde da população brasileira. 

Portanto, não prospera a tese do Município do Estado de São 

Paulo no sentido de não estar obrigada a fornecer o medicamento Cisteamina 50 mg cp e 

cisteamina colírio 0,5%  porque este não está previsto na lista do RENAME. Nesse sentido. 

"Obrigação de Fazer Pleito de fornecimento de medicamentos, 

insumos, produtos de higiene - Menor, hipossuficiente e portador de grave enfermidade (Paralisia 

Cerebral) Direito fundamental à saúde Garantia constitucional Insumos e produtos de higiene não 

contemplados na Relação Nacional de Medicamentos RENAME Responsabilidade solidária dos 

entes federados (artigo 23, II, da CF)- Manutenção da r. sentença de procedência. Recursos não 

providos" (TJ-SP - REEX: 00018246820118260370 SP 0001824-68.2011.8.26.0370, Relator: 

Peiretti de Godoy, Data de Julgamento: 06/02/2013, 13ª Câmara de Direito Público, Data de 

Publicação: 13/02/2013). 

"Mandado de segurança. Deferimento de medida liminar para 

fornecimento de medicamento a portadora de trombose. Presença dos requisitos legais próprios. 

Direito líquido e certo demonstrado. Obrigação do Estado. Legitimidade passiva do Município que 

não se adstringe aos medicamentos constantes da RENAME. Agravo de instrumento não provido" 

(TJ-SP - AI: 21207784320158260000 SP 2120778-43.2015.8.26.0000, Relator: Antonio Celso 

Aguilar Cortez, Data de Julgamento: 29/06/2015, 10ª Câmara de Direito Público, Data de 

Publicação: 01/07/2015

Ante o exposto, julgo procedente a presente ação, tornando 

definitiva a tutela de urgência concedida, para que as rés forneçam a autora, ou à pessoa por ela 

indicada, pelo período do tratamento, os medicamentos prescritos por seu médico, indicados na 

receita médica de fls. 24/25, nas dosagens ali recomendadas e na periodicidade determinada, 
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imediatamente,  sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), 

limitada a R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Extingo o processo com resolução do mérito, de acordo com o 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil. 

Condeno as rés ao pagamento das custas e despesas do processo 

e honorários advocatícios do advogado do autor, fixados, por equidade, em R$ 1.500,00 (um mil e 

quinhentos reais). 

Considerando a inexistência de juízo de admissibilidade, 

interposta apelação desta sentença, intime-se a parte apelada para contrarrazões, dispensada 

nova conclusão dos autos por esse motivo, remetendo-se em seguida os autos ao E. Tribunal. 

Igual procedimento deverá ser observado em caso de apelação adesiva.

Pendentes custas a recolher, intimem-se as partes e advogados 

para suprirem a falta, sendo que na hipótese de decurso de prazo sem qualquer manifestação, 

deverá ser expedida certidão de crédito para inscrição na dívida ativa.

P.I.

Bragança Paulista, 13 de setembro de 2021.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME 
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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